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ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาระบบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการด าเนินงานภาครัฐ  
ประจ าปีงบประมาณ 2565 

หลักการและเหตุผล 
ปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมเกี่ยวกับหน่วยงานภาครัฐที่มีการด าเนินงานที่ไม่โปร่งใส มีการบริหารงานอย่าง

ไม่มีคุณธรรมและจริยธรรม รวมไปถึงการทุจริตและประพฤติมิชอบเกิดขึ้นอย่างมากมาย ก่อให้เกิดผลกระทบและ
ความเสียหายต่อประเทศอย่างมหาศาล ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
(ส านักงาน ป.ป.ช.) ได้ตระหนักถึงปัญหาและผลกระทบดังกล่าว จึงได้มีแนวคิดในการพัฒนาเครื่องมือที่จะบ่งชี้ระดับ
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐขึ้น และต่อมา ได้พัฒนาเป็นระบบการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปี พ.ศ. 2556 การประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity & Transparency Assessment: ITA) เป็นเครื่องมือที่มี
เนื้อหาการส ารวจเกี่ยวกับการด าเนินงานที่มีคุณธรรมและความโปร่งใส การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ  ตาม
จรรยาบรรณ การบริหารงานอย่างมีจริยธรรม ตลอดจนการจ่ายหรือเรียกรับสินบนจากเจ้าหน้าที่ของรัฐ โดยส ารวจทั้ง
ในมิติการรับรู้ (Perception – Based) คือ ส ารวจความคิดเห็นของผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับหน่วยงาน
ภาครัฐ (External Stakeholders) และเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานภาครัฐ ( Internal Stakeholders) และในมิติ
หลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence – Based) คือ ส ารวจจากหลักฐานการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ การ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  

ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเชียงม่วน เป็นหน่วยงานภาครัฐที่ต้องมีการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใส อีกทั้งยังเป็นนโยบายของผู้บริหารในทุกระดับ จึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้น เพ่ือพัฒนาระบบการประเมิน และ
เสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมให้กับบุคลากร เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต ต่อไป 

 
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือพัฒนาระบบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการด าเนินงานภาครัฐของหน่วยงาน 
2. เพ่ือเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมให้กับบุคลากร เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต 

 
กลุ่มเป้าหมายด าเนินการ 

1. ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเชียงม่วน  จ านวน  1 แห่ง 
2. สถานบริการในสังกัดส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเชียงม่วน  จ านวน  7 แห่ง 
3. บุคลากร เจ้าหน้าที่ สังกัดส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเชียงม่วน จ านวน  34 คน 

 
ผู้รับผิดชอบ    นายศุภัชคกร  มูลศรี  เบอร์มือถือ  084-3781579 

               E-mail : aod.amn_2@hotmail.com 
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แผนการด าเนนิงาน/งบประมาณ/ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมหลัก/กิจกรรมด าเนินการ 
งบประมาณ

(บาท) 
แหล่งงบประมาณ/

รหัสงบ 
ระยะเวลาด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรม : พัฒนาระบบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการด าเนินงานภาครัฐ 
1. ประชุมชี้แจงแก่บุคลากร เจ้าหน้าที ่และประกาศเจตนารมณต์่อต้านการทุจริต   
- ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม 1,000 งบสนับสนุน ต.ค. 64 – ก.ย. 65 สสอ.เชียงม่วน 
2. การประชุมวิเคราะห์ความเสีย่งเกี่ยวกับผลประโยชน์ทบัซ้อนของหน่วยงาน  
- ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม 1,000 งบสนับสนุน ต.ค. 64 – ก.ย. 65 สสอ.เชียงม่วน 
3. การอบรมการป้องกันผลประโยชนท์ับซ้อน หลักสตูรต้านทุจริตศึกษา 
- ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม 1,000 งบสนับสนุน ต.ค. 64 – ก.ย. 65 สสอ.เชียงม่วน 
4. การอบรมการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรมและการรักษาวินัยรวมทั้งการป้องกันมใิห้กระท าผิดวินัย 
- ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม 1,000 งบสนับสนุน ต.ค. 64 – ก.ย. 65 สสอ.เชียงม่วน 
กิจกรรม : เสริมสร้างจิตส านึก ปลูกฝังความซื่อสัตย์สุจริต 
1. การประชุมเสริมสร้างวฒันธรรมสุจริตและต่อต้านการทุจริตภายใต้แนวคิด “จิตพอเพียงต้านทุจริต” (STRONG) 
- ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม 1,000 งบสนับสนุน ต.ค. 64 – ก.ย. 65 สสอ.เชียงม่วน 

รวมงบประมาณทั้งโครงการ 5,000 (ห้าพันบาทถ้วน) 
(หมายเหตุ : ค่าใช้จ่ายสามารถถัวเฉลี่ยได้ทุกรายการ/กิจกรรม) 

 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1. ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเชียงม่วน ผ่านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน
ภาครัฐในระดับดีมาก  

2. ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเชียงม่วน มีการพัฒนาระบบคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน
ภาครัฐ ไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน 

 
 ตัวช้ีวัดโครงการ 

1. การด าเนินโครงการแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนด 100% ทุกกิจกรรม 
2. การเบิกจ่ายถูกต้องตามระเบียบการเงินและพัสดุ 

 
Essential task  

3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน 
รับนโยบายและจัดท า
แผนงานโครงการ และ
ด าเนินกิจกรรมตาม
แผนงานโครงการ  

ด าเนินกิจกรรมตาม
แผนงานโครงการ  

ด าเนินกิจกรรมตาม
แผนงานโครงการ 

หน่วยงานขับเคลื่อนนโยบาย
และยุทธศาสตร์ของกระทรวง
บรรลุตามเป้าหมายประจ าปี 
2562 และสรุปผลการ
ด าเนินงาน 2562 

 คะแนนผ่านเกณฑ์ ITA 
ร้อยละ 80 

คะแนนผ่านเกณฑ์ ITA 
ร้อยละ 90 

คะแนนผ่านเกณฑ์ ITA 
ร้อยละ 92 
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 ผู้รับผิดชอบโครงการ : ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเชียงม่วน  อ.เชียงม่วน  จ.พะเยา 

ผู้เขียน และผู้เสนอโครงการ 

 
        (นายศุภัชคกร  มูลศรี) 
 นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 

 

ผู้เห็นชอบ และผู้อนุมัติโครงการ 
         

        
    (นายภูวนารถ  ลิ้มประเสริฐ) 
    สาธารณสุขอ าเภอเชียงม่วน 

              
 


